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A ddniAst hosszas vita eldzte
m«g. A lavalynlotts kfi^dfit.

a tavalyi vitathatlan siker utAn,
idAn ismet megrendezziik a
8IT-LET KsrAoaonyt,
A vita pusxtan anyagi termA-
szelG volt. Vajon lesznek-e
cegek. amelyak idAn is hajlanddk
penzt Aldozni egy ilven
szAmrtAstechmkAt ngpszerGslt6
rend ezv^nyfe 7 Vajon hajlandok
lesznek-e azok, aklk tavaly As
tavalyel ott eljottek. s kemAny
szAzasokat f izattek ki a* asztal*

n^HAsdrt idAn is Eeszurkolni
forintjaikot? Rovid vita utan
optimistan vAIaszoltunk a kdlt&i

kerdesre. Ugy dontottunk,
hogy blzunk a siker ben, % blzunlt

abban, hogy aktnek hohbija
a szAmltAstachnika. annak
kavesaabol is jut ra.

A szponzorkeresAs sam volt
eredmanyte I en.

Az also
1

korben sikarult
megtaLAInunk a ffivednokoket
A KISZ KB mint a fiatalok
egyik ertelmes idStoltAset.
mint a technikai, technologist
haladaa eg yik legfontosabb
utjAt mindig Is tAmogatta
a szAmkastechn ikd t *

Az AGROBANK Rt. egy uj cAg,
amely szAmJAka, hivatAsa szerlnt
l» a legkorszerubbet igyekszik menedzsclnj s ilyen terulei

piek veltdk a ceg vezet5i ezt is, A Novotrede Rt ArdekszfArAjAba
nemcsak a muttbairu da most is, s rarnAfhetdleg a jdvpben is

beletartozik mindaz ami szAmltdgAppel kspcsolatos- A SZUV
ugyan etsdsorban a profikra koncentrat, da szerencsere to*

r5<fik at amatdrokkel Is. fgaz ez a SZAMALK ra Is. amely
elsdsorban kdnyveiveL tanfolyamalval hfvta f 51 magAra a

hobbistAk fig ye!met, az API5Z mAg mi ndig a legolcsdbb*
fkAr, hogy idAn kavasehb valutAja volt a bahozatalra), a ily

modon az amatprok kadvance, A szponzorok szsrepe nam
csefcAly, Mart bAr a beldp6k* az asztalfoglalisi dljsk nam
olcadk, de aligha lennAnak elegendSk a rendezvAny kdlt-
segeinek fedezAsdre. Aki tavaly ott volt, bizonyara emlek-
szik a bermitatdrem latvdnyos programjalra Az Amiga uetittS-

v&szon mAretGre nagyitott kApAre, az akkor mAg ujdonsAg-
nak szAmhtd GEOS bernutfltdjAra - szintdn a kivatltd sag Its a-

g Aval-, vagy a sorozstban azdts aem gvArtott skusztikus

belOlrOl

modemtk mukddda kpzhani
bemutatAsara. Nos az ilyen

As ahhez hasonio programok,
azak f izikal As szamAIyi fei-

idtaleinek megteremtese nam
kavAs pAnzdba keriitt a rande-

zdknek, fgy hat idAn is ki-

Arusitottuk a szdrdlapok,

a piakdtok. az iLifsAghirdetasak

..ssrkait". Az idAn is kerasunk
cAgeket, amalyak pavllonokat,
^ruaftdhalyekat klvAnnak fol-

all Hani a MCegyataman, a azArt
hajlanddk fizetni is. (Jelant-

kezokat azutan is szlvasan
fogadunk!)

Hogy rniArt tartozik mindaz
az olvasdkra? Ugy gondoltuk*

hogy uzlettal agyre inkabb
magfertozbtt vilAgunkban
Ardakli talAn olvasbinkat,

BIT-LET Karacsonyurk van-
dageit, hogy miArt r adiuk el

a lelkitnket"? Hogy keruinek
a rekl&mok a rendazvAny

hlrdatAsAba?
Mint ahogy tAn nam hariag

szanak mag ha azt is laFrjuk

mAr egyszer - ramAlve, hogy
az idai rendezven v is «ikarul

legalAbb ugy mint a tavalyi

hogy ha vatdban \6l AreztAk r

Arztk marjLiikar a program
csereberAn, a bemutatdkon,

ha meg vannak ei6qedve a rendazok stflusAvaL felkAszultsA-
gevel, akkor alaSsorban a Csokonai Milvalddasi HAz szAmitd-
gapes szakkbrAnek fiatal tag j a it t s a mflvalnddai h^z dolgo-
zdit kail dicsArniuk. mart a BIT-LET nAlkuliik aligha iddna
karAcsonyozni.
A randezvAny rdszlates IsmerratOjAt (29. oidalunkon) AtnAzva
loltunhat olvasdlrtknak. hogy a caarabara. a bemutatdk mal-
latt iden hFvjuk As vArjuk az IBM As rokonai felhasznAldrt Is.

Eg en r randazvAnyunk egy rAszdra a prof ikat is hfvjuk As vArjuk,

Qgyis Altanddan arrdl hatlunk. hogy az uj gAptulajdonosoknak
nines mddjuk informAlddni a piacrdl- Igy hAt az is egy lahato-

sdg lahet a sok kbzul az informAcidk adasAra As vAtalAre.

Megfilvd. art a clmet olvashatjAk fonn. Furcsa meghEvdra
sikaredett az, Vegvek. ami nek akarjAk, a lAnyag. hogytanul-
mAnyozzAk At a BIT*LET KarAcsony rAszlates program j at.

s jdjjenak all Addig is BIT-LET, BIT-VAN as BIT LESZ

1

© Hiroldal - amelyben ezOttal a legujabb tajvani 16 MHZ-es mikrog^pet mutatunk be.

© Programaj&nlat C 16 - egy 6sszet5koI6, amely sajnos csak lemezzel mukodik, de azzal nem akSrhogyan.

0 IS BASIC az Enterprise-ban- ebb6l az frSsb6l egy kis \ze\W6\ kaphatnakegy val6ban intelligens BASIC nyetvb5l.

Milyen is az, ha strukturSIt egy nyelv?

SEIsd Mzbdl a TV Computerrdl - sorozatunk ujabb darabj^ban a g§p hangj^ir6t 6s a nyomtat6kezel6sr6l van sz6.

TVC-Centronics - BOCS - cfmmel kozoljuk azt a Iev6lv3[t£st, amelybfil kideruL

hogy id6nk6nt mi is Irunk hulyes^geket. Bocs ...

fa Atari-kor - cimgyujtemSny, amely az Atari 800 XL tulajdonosoknak aranyat dr.

(J)
Bruttdsltd - igen. a szem^lyi j6vedelemad6 szele hozzSnk is betort. Kicsike programunkkal barki kisz^mfthatja,

hogy jovfire mennyi lesz a bdre. De, hogy az mennyit fog dmi? ...

fi) Szoftverdtletek - sz(nbe^Ilit6 rutin a C16-ra

m BIT-LET KarAcsony - felhfv£sunkb6l minden Idnyeges kiderul.

© Konyvmoiy - amelyben foltesszuk a kdrdest, hogy sorozat-e a sorozat, amelynek fizik^r6l sz6I6 darabja tetszett,

a tort^nelemrol sz6I6 nem.
§Posta - szokas szerint kdrddsekkel ds vdlaszokkal, vafamint ndmi vdlemdnnyel.

Programcserebere
Enterprise nyer§ - p^ly^zatunk Cijabb feladata m^tr a nyeremdnygdppgl is kapcsolatos.
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OSSZETAKOL0
C16-RA

A program segfts6g6vel a C 16 ai 1541-essel 2, 3 vagy
4 BASIC programot kapcsolhat ossze. Egy bonyolultabb

program elk6szit6se tobb napig is eltarthat. A program bo-

nyofuksagabol es hossztisagab61 tobb kellemetlens6g szaY-

mazik, Az egyik az. hogy mikor a program egy adotl r6sz6n

doigozunk, kerulgetnunk kell a tobbi rfszt. A masik, hogy
szuks6gtefenul c*o!goztatjuk a perrMriit a fetbeszakftott

munka folytat£sa<or a pillanatnyilag folosleges program-
reszek betolt6s6vel 6s mant6s6veL Nemcsak ez6rt de ez6 rt

is c6lszerfl a programot (funkcionalis) r6szenk6nt elk6szf-

teni, kipr6ba1ni 6s a v6g6n osszeszerelni. Az 6sszeszerel6sre

tobb mddszer is van, az 0SSZETAKOL0 program elve tal6n

ujszeru.

AZ ELV
A lemGzmeghajt6rendszerutasftasai;koz6ttvan egy, ametlyel

a Iemezmeqhajt6 a lemezen mar meg!6v6 file-oka t egyesf-

teni tudja. (Az alkot6r6szek is 6pen maradnak, az eredm6ny
is a lemezen lesz + ) Dr, tiry Laszl6 k6zikonyve is 6s 1HA nagy
floppykonyv" is azt frja, hogy a COPY parancs nem hssz-

nAthatti pr^gramok 6sszekapcsol£sara, de ezeknek a komoly
konyveknek sem szabad mindent elhinni,

fgy mukddik az dsszet&kolti:
1- G6pi k6du szubrutini hefyez el egy ritkan hasznalt tar-

r£szbe es a magnetofonpufferbe. A Basic terulet nem csok-

ken.

2. A kfvant programok osszef0z6s6re utasftja a lernezmeghaj-

t6t.

3. A C 16-ba ( + 4-be) tolti az osszekapcsolt programot.
(Az 6sszet6kol6 Basic r6sze megszunik.)
4. Mivel a COPY paranccsal osszekotott programok kozott

n6gy folosleges byte van (k6t db nulla 6s a kovetkezfi Basic

program eredeti betolt6si cfme), egy g6pi k6dti szubrutin

tomorfti.

5. Ha a programoz6 nem gondolt a programr6szek helyes

sorszamdzasara, hfvja az interpreter RENUMBER rutinjat 6s

atsorsz6mozza az eredm6nyprogramot. (5-6s6vel)

6. Lemezre menti a k6sz, osszeszerelt programot. (Kiv6ve. ha

ezt a felhasznaltf elfizetesen megtiltotta.)

MindeweI a felhaszn£l6nak nem kell tfirSdnie,

mert miut£n vdlaszt adott a program k6rd6seire,
az a mGveleteket beavatkozds n6lkul sorra v6gre-
hajtja.

A PROGRAM HASZNALATA
Az 6sszetakol6 programot RUN-nal kell elindftani.

1. Az e\s5 k6rd6se ez:
Ml A LEMEZEGYSEG SZAMA?
Erre a Iemezegys6g eszkozszamaval v£laszolhatunk. Ha
nem adunk meg semmit, 8-nak veszi.

8-nal kisebb, 15-n6l nagyobb szam megadasa eset6n ujra

k6rdez.

2. A kovetkezd k6rd6s:
KELL A LEMEZ TARTALOMJEGYZEKE? (L N)
,,Az "I" billentyu lenyomas6ra kifrja a k6pernyfire a lemez
tartalomjegyz6k6t.

T H MlUSK CliUU WfllftUI H17 AH I DIE ft

3. Ezut£n a harmadik k6rd6s:
A MODULOK SZAMA?
A program k6t, harom vagy n6gy programot tud egyszerre

osszekapcsolnf. Ezektfil elt6rG szam megadasa eset6n a

program hibauzenettel le&ll.

4. Sorra k6rdezi az 6sszetev5 programmodulok nev4t.

Ha olyat adunk meg, amilyen nevfl nines a lemezen, akkor

a program k6$6bb a megszokott Commodore hibaiize-

nettel megall,

5. Megk6rdezi az eredm6nymodul (eredfi program)
nevdt. Ez olyan n6v legyen, amilyen nines m6g egy a leme-

zen. Egy6bk6nt uzenet! (P6ldaul: EREDO)
6. Vdlasztfist kfnSI:

Az "1" sz6mbillentyu megnyomasara az eredm6nyprogram
a lemezen is 6s a Commodore mem6riajaban is megtalalhat6

lesz. (pi. EREDO' n6ven ... Aposztr6f a v6g6n!)

A "2" sz6mbillentyQ megnyom^s6ra az eredm6nyezett

programot nem menti lemezre. de a C 16 mem6ri6jaban

meglesz a READY felirat 6s a kurzor megjelen6sekor.

FIGYELEM!
A) Ha a program a szokSsos Iemezkezel6si hibauzeneteket

kifrja, az 6sszetakol6 program m6g a g6pben van, teh6t

RUN-nal ism6t el lehet indftani. Ha viszont csak a meghajtb
piros LED-je villog. az bsszet6kolas m6r megtort6nt a c6l-

program a g6pben van ( 6s a meghajt6 mondaniva!6j3t

PRINT DS$-ral megtudhatjuk.
B) Az 6sszetakol6 program hasznAIja a kazettapuffer

terulet6t is, de ett6l fuggetlenul kazett6ra menthet6 6s kazet-

ta>6l betolthet6.

C) Az 6sszet^kol6 betolt6se 6s futtat6sa utan a C+4
ROM-programjai nem hasznalhat6k. Ha m6gis megnyom-
n6nk az F1 billentyut v6letlenul nines baj. frjunk be egy
X(RETURN)-t
D) A hibas programbefr6s elkerul6s6re van adatellenfirz6s.

T6ves DATA befrasa eset6n a fut6s a t6j6koztat6 uzenet

kifrasa ut6n f6lbeszakad.

EJ Nagyon hosszu program eset6n a program atszamozasa

sok id6t vesz ig^nybe. PL a DEMOSCHACH programnak
Ojrasofszarnozasa n6gy 6s f6f percig tartotL (Nem tOl

egysze ru 6s 9 9 bJokkb6l &\ it
!
) Ezt a 25 K- s programot meg -

duplaztam az 6sszetakol6 seglts6g6vel. Ekkor a teljes mo-
ve let 14 6s 1/2 percig tartott. de j6 lett! Teh6t turelemt

Ha nines szuks6g ujrasorsz^mozasra, az 6sszetakol6 nem
vesztegeti ra az idftt Mindazon dltaL ha szuks£g van rd,

megteszi. Ebb6l az6rt ad6dhatnak kellemetlens6gek. A C 16
RENUMBER rutinja nam teljesen megbfzhat6. Ha valamit

nem tud megcsin6lni, otthagy csapot papot program-
maradv6nyokat. PI. ha Ores sorszamhivatkozas van a prog-

ramban, vagy tul kozel van a program v6g6hez a Basic

terulet v6ge. (Nem rontja el mindig ilyen esetekben. de el6-

fordulhat.)

F) Igen fontosl
Minden aggalyok ellen6re az 6sszet6kol6 program a mini-

mum 20-szoros, kulonf6le programokkal v6gzett futtat6sa

alatt egyszer sem tett tonkre semmit



Az 6sszetdkol6 csak Basic programokat egyesft!

G) A lemezen a program lefutisa utcin k6t tij file lesz tal&l-

hat6 (pi. EREDO 6s EREDO' n6ven). Az aposztrxif ntSlkuli

nevO kozbulsd term6k, ki szabad torolni. Ez a kozbulsfi file

akkor is megtaiaihat.6 lesz, ha az eredm6nyek lemezre men-
t6s6t megtiltottuk.

H) Milyen Iemezkezel6si hibauzeneteket kaphatunk az osz-
szetSkolb mGkod6s6vel kapcsolatban?
72, DISK FULL 00, 00 Betelt a lemez. A megoldSs m6dja a

2 REH OSSZETAKQLQ
2 REM KOSZPER YlLMOS
20 VOL5:BL-RLUri(4>5BC=-RCLB<4}iIFBC-aTH€N
BC«16
30 GOEUB 1490
40 COLOR4,BC,BL
50 U-0
6ft PR I NT ri "

70 PRlNT"hI A LEHEZEGYSEB SzAnA" j : INPUTU
G0 U«INT<U) i IFU=0THENU=9
90 IFU < BORU > 1 5THENGD5UB6 1 0 s GOTQ50
100 POKEDEC t

<fEl " ) *U
110 PRINT

"

1Z0 PRINT" KELL ft LEMEZ TARTALDHJEGVZ£K£?
£ I, N >"
1 30 BETKEYO* * PR TNTS* I IFQ*« H

I " THEND IR£CTO
RVU EU>
140 PRINT" j

"

150 INPUT "A MtJDULDK 5 ZAMA" j N i N« I NT ( N J

1 60 IFN< 2THEN0DSUB560 ] END
170 IFN>4THENB0SUB6 1 0 1 END
1B0 POKEDEC i "EB U

* , N
190 FORJ-1TON
200 PR|NT"A"; : IFJ<2THENPRINT"Z";
210 PRINT" " ; J; a INPUT" . MDDUL
NEVE" i A* <J)
220 IFLEN <A*(J) ) >16THENGQSUB5 10 s 0QTQ2 1

0

230 NEXT

J

240 PR I NT 41 **

250 INPUT"AZ EREDMf?NYrtQDUL NEVE " ; E*
260 CE-LENEE*)
270 IFLE>15THENGOSU&510s GOTO250
2B0 POKEDEC < "E2" ) , LE
290 PRINT: PR I NT J PitINT" ,"
300 PRINT " i..,.AZ EREDMENY A LEMEZEN IS
KEG-"
313 PRINT *FDHJ=lTD14+LEi PRINT"

1 1 NEXT I PR I NT" ,

"

320 PRINT" LEGYEN,
" s CHR* (34) ; E*; nO"jCHR* <34> j

" NEVEN !

"

350 PRINT: PRINTS PRINT" ,
"

340 PRINT" 2.... CSAK A TARBAN LEGYEN A
PROGRAM! 11

350 6ETKEYQ* ; I FQt- " i "THEN3B0
360 IFQ*< > " 2 "THENGOBUB6h0 3 GDTQ3S0
370 POKES99 , 76 i PDKE900 . 1 S 1 s P0KE90 1 , 3
380 PR INTO*
390 Q*»*Ci *+E**"«"
400 F0RJ=1TQN
410 Q*H3*+A*(J>8 IFJ<NTHENQ*»Q$+","
420 NEXT

J

430 CPEN1 -U-15,"I":CLXISE1
440 0PEN15.U, IS
450 PRINT* 15, B*
460 CLOSE 15
470 tFDS<>GTHENGasUB6B0iBTQF
480 FDRJ- 1 TDLE : POKEDEC < "025E " ) +J— 1 , ASC (

M

ID*(E*,Jj,l} y :NE*T<3
490 BYBDECf H 05F6"

J

500 END
510 PRINT
520 GO5UB660
530 PftINT" , ,"
540 FRINT"HGSSZU A NEW"
550 RETURN
560 PRINT
570 GqSUB6A0
560 PRINT" ,"
590 PRINT"NINCS ERTELME

"

600 RETURN
610 PRINT
620 GOSUB660
630 PRINT" »

640 PRWNEW LEHETSEGES i
"

650 RETURN
660 BOUND I, 500, 6 8 SOUND1,900, 3s RETURN
670 PRINT
680 PRINT
690 GDSUB660
700 PRINTDS*
710 PRINT- "

720 PRINT "LEHEZESVSEBi " f

U

730 RETURN
740 PRINT
750 BOBUB660
760 PRINT
770 PR INT "ADATH IBA VAN A ";
780 RETURN
790 PRINT" SOROKBAN !

" 2 END
REM 1 .DATA

korulmSnyektfil fiigg. (T6rl6s, m$sik lemez stb.)

63, FILE EXISTS, 00, 00 Volt r6luk sz6
62, FILE NOT FOUND, 00, 00
32, SYNTAX ERROR, 00, 00 Till hosszii a programmodulok
nev£b6l alkotott parancssor. Indftsuk el tijra a programot 6s

vagy kevesebb programot fflzzunk ossze vele, vagy az

eredm6nyprogram nev6t rovidftsuk. Az osszetevfiket ^t is

lehet keresztelni RENAME paranccsal.

Koszper Vitmos

810 DATA^A^&B, A&,E1 ,f*l,00,20
820 t>ATABA 1 FF,AS,E2,A2,5E T A0 p 02
B30 DATA20,BD v FF tA9,0B,A6,2B v A4
840 DATA2C,20 l D5 1 FF t 08 t 20,Fa,A9
B50 DATA2S,B0 t07,2«;B7;FF,29 T BF
860 DATAF0;B5 t A2;iD,4C,e3 1 B6;B6
B70 DATA2D f 84 , 2E , 2B

?
1 G , 88 T 20 , 93

880 DATA8A , A9 T 00 , 85 T E3 , AS , 2& f BJ>
890 DATA41 ,03, A5,2C s GD,42 f 03 T 20
900 DATA IB T BO |20 V 48,BB, IB, A5,2D
910 MTA69 f 02,B5,2B, A5,2E,69 TW
920 DATAB5 T 2C , A6 , E0 . LA , E4 , E3 lF0
930 DATAl0,90,(3£*A5 f E3,0A,AA,A5
940 DATA2B , 9D , 33 T 0S . AS , 2C , 9D , 34
950 DATA03 1 A6 1 E3,F0 T

0E T CA T SA,0A
960 DATAAA^AS^DtTO^^^^^^^E
970 DATA9D,SA,03,E6,E3,A6 1 E3 1 E4
980 DATAE0 , D0 , BC , F0 , 30 , 38, BD , 33
990 DATAB3j.E9l04:9Dj33 i 03»BD,34
1000 DATA03 1 E9 , 00 « 9D , 34 . 03 f 3B , BD

-^E<7,04, 90,39,33,60
T E9 1 0a 1 9D 1 3A f 03 1 6a
^CA^eA^aft, AA,20,S2
, D0 , FA , 60 , A0 , 00 , CB
.20, A5,06, A4 rE3,C0
t F4 ia 1 A9,00,AA,69
.43,03,^9,^0.03,00
1 80 t 3A , 0A , AA , BD , 33
,E4,BD,34,03,e5 t E5
I
03,B5,E6 1 BD 1 3A,03
4C,47,03

1010 DATAS9 03
1020 DATA3A,03
1030 DATA9G , AA
1040 OATA06 , B8
1050 DATAB4 , E3
1060 DATA03.90
1070 DATA04 1 9D
1080 DATAF6, A2
1090 DATA03,B5
1100 DATftBD , 39
1110 DATABLE?
1120 REH2 * DATA
1130 DATASA. 4

A

1140 DATADB,03
1150 DATAE6,E5
1160 DATAA5 t E5
1170 DATAE0.E4
1160 DATA03 1 4C
1190 DATA2B , AD
1200 DATABB , 4C
1210 DATAAD , 02
1220 DATA85 T DF
1230 DATA03 T GD
1240 DATAB6 , 03
1250 DATASS , 5A
1260 DATADEjBD
1270 DATA03,AA
1280 DATAE6.E2
1290 DATA2SS Jf BA
1300 DATA02,20
1310 DATA93 , 8A
1320 DATABD,3F
1330 DATAE4,BD
1340 REM3. DATA
i350 DATAA9, 80
1360 DATAEA T 03
1370 DATA9D , E8
1380 DATABD.E8
1390 DATA9D , EC
1400 DATAA9, D9.
1410 DATAB6, 10
1420 0ATAAD , E9
1430 DATAAD, EC
1440 DATA03.ED
1450 DATAEA , EA
1460 DATABB, 20
1470 DATA03,AD
14B0 DATA4C-B4

AA^C^S.DS^B^a
5B,EA,E6,E4 f D0 1 02
A5,E4,C5,E6 1 D0,EB
C5,E7,D0,E5,EB 1 C6
E0,0B,E6,E0.2S fF0
00,06^0,41 ,03,B5
42 t 03;B5 1 2C,20 l 18
4&,04
03, 85, DE t AD, 03, 03
A9 , AA

T
8D T 02 , 03 , A9

03,03^9,00^2,05
,04,86,05,85, 06

B5,SB,4C,0D,AC,AS
02 *03.A5,DF t BD,B3
E2,A9 27,90, SE, 02
A9,0Q,A6 T El,A0,fl0
FF # A5,E2,A2,5E T A0
BD t FF\20, El ,A7,20
4C,7E,86
FF;BiIe4,A0,00,91
3E,FF,60

20,90,FF T A2,W,BE
BE,EB,03,EB,B5,2B
03,CA,F0,FB,A2,01
03 , 95 , 09 , BD , EA .03
03,CA,F0,F2,A0;03
20 T 94, 04, 99, ES ,03
F5, AO, EB, 03, 00, 07
03,00,^2, 1B,60, 33
03, ED, EA, 03, AD, ED
EB,03,BH,F0,90,C6
EA, EA , EA , EA , 20 , 4B
F0 1 03,70 T 03 T 4C,H3
83,03,C9 r 4C,F0,03
03,4C'C4;AE

iBOSUB
1490 RESTDR^
1 500 SK-DEC ( "05F5" ) 1 8V*DEC C "06E9 " ) i

1590
1510 IFED< >27546THENGOSUB740 : PRINT"800-

1

100 ; :GQTO790
1520 RESTORE 1130
1530 QK=DEC (

"0347 » ) : BV=DEC (
"03E4 " ) t GOSUB

1590
1540 IFEO< > 19652THENBOSUB740 1 PRINT" 1 120-
1320»ibQOTO790
1550 RESTORE1350
1560 GK»DEC < "03F0 " ) 1 6V»DEC (

"045D " > t GOSUB
1590
1570 IFEO< >14925THENGOSUB740i PRINT" 1340-
14e0"::BOTO790
1580 RETURN
1590 EO-0:FOR JH3K TO GV
1600 READ W*3DW=DEC(W*>:PQKEJ,DEC<W*>
1610 EO=EO+DWiCOLOR4,RND€G)#16+l,BL
1620 NEXT

J

1630 RETURN

5 iifWlliSHCIilKai MELLEVUMIIT DhrolfR



BASIC AZ

Az Enterprise g6p sokaknak fejt6r6st
okozott, sSt okoz ma is.

Vegyem, vagy ne vegyem? Teszik fel
sokan maguknak a kdrdGst. Ez az a gdp
vajon, amalyre sztikadgem van ?
Mit lehet hozzd kapni? Ezt mfir tfilunk
kdrdazik naponta. Nam sok mindant.
Ezzal szemben k6ts6gtelenu1 a hazai piaeon
nagyobb szdmban megjelent home-
computerek kozott messze a legintelligen-
sebb, legtobbet [gfiro gep.
Az egyik legnagyobb fiaza a g6pnek
a BASIC-je. Hogy mitSI doglik a I6gy
BASIC-iigyben, ezt megtudhatjak
az alAbbiakbAI.

ERPRISE
BAN

A g6p IS BASIC-je a struktur5lt programozcist tSmogatja
A strukturSIt programozSs egy f<5 el6nye (a konnyebb ter-

vez6s - elk6szit£s - 6s hibakeres6s mellett) a j6 o!vashat6-
sSg. Eppen ez6rt 1 sorba csak 1 utasftis frhat6!

Valtozok, tombok deklaralasa

NUMERIC A,G,T(10),D(6,13),CIKK1CAKK2{-10
TO 6,1 TO 3)
STRING S$,A$*24,d£(50)*8,J$(1 TO 10)
A NUMERIC utasft^s szim tipusu, a STRING szoveges
v£ltoz6kat, ill. tomboket definiai, A v^ltoz6k nevei betQvel
kezdfidnek, max. 31 karakter hossztiak, s a szoveges Vcilto-

z6k neve mindig $ jelre v6gz6dik. A program futdsakor
automatikus kezdeti6rt£k-adcis nines. A tombok max. k6t-

dimenzi6sak lehetnek. Ha indexhat£rnakegy szSmot adunk,
akkor az als6 indexhatSr 0 lesz. Ha m£s indexhatSrt aka-
runk, akkor ALSO TO FELSO alakban kell az als6 6s fels<5

indexhatcirt megadni. STRING tfpusoknSI a maxim^lis
hosszat a n6v utAnfrt # 6s egy szSm segfts6g6vel adjuk meg
- tombok eset6n ez a tomb minden elem6re vonatkozik.
A stringhossz alap6rtelmez6sben 132. Haszn^lhatd a DIM
utasftcis is - a fentiekhez hasonl6an - azonban a stringek

hossz£t rtt nem adhatjuk meg.

Stringek kezelese

A LEN(Ai), VAL{A$), STR${X), CHRf(Xj (IMKEY$
fijqqv^nyeK hasznSlata a szok5so$ r ASC(AS) halyett
ORD(At) t kell frnunk. Ismen a POS(A$,Bjf) ill.

P03(A£ f B$,l) fuggv6nyekeL melyek az AS efsfi

B$-be|i etfiforaufSsdnak a he!y6t adj^k meg - ill. nullSt ha
nines benne - a keres6st az 1. ill. az I. pozfci6t6l kezdve
v6gzi. A string6sszefflz6st + helyett az & jellel lehet el6rni.

Egy string egy r6sz6t A$(I:J) alakban ..vehetjuk ki", ez az

I. pozi'ci6t6l a J.-ig terjed6 r6szt jelenti.

M6g n£h£ny ftiggveny

Ez a BASIC rengeteg beepitett fuggv6nnyel rendelkezik.

N6h6ny erdekesebb, a szok3sost6l elt6r6:

FP(X) - az X szSm tdrtresze

MAX(X,Y), Ml N(XfY)-X 6sY kozul a nagyobbik/kisebbik
REM(X,Y) - az X/Y eg6sz oszt£s marad6ka
RND - 0 6s 1 kozotti v6letlensz£m
RND(N) - 0 6s N kozotti v6letfen eg6sz sz£m

PRINT
Haszn6lhat6 a

PRINT AT sor, oszlop: prtntelendSk
A sor 1-24 az oszlop 1-40 kozotti 6rt6k lehet. Van PRINT
USING is, erre most nem t6runk ki.

INPUT
INPUT AT sorr oszlop, PROMT szttveg: v£ltoz6-
lista alakban (is) haszn£lhat6. Ha a PROMT szerepel, akkor
az utcina I6v6 szoveg felv£ltja a ?-et. Az AT r6sz a bek6r-
dez6s (nem a szoveg - kifr6s !) helyet adja meg. Haszn^l-
hat6 m6g a LINE INPUT is.

Haszn6lata a szok^sos, ha a v31toz6n6v nem kulcssz6,
akkor a LET elhagyhat6, de list^skor kifrddik. Fontos
plusz szolg^ltat^s, hogy egyszerre tobb Vciltoz6nak is

adhatunk (ugyanazt az) 6rt6ket:

LET A,BJ rSZAMLALO-0
Ciklusok
A FOR ciklus a hagyom^nyos form^iban haszn6lhat6,
egyetlen kuldnbs6g. hogy pi. a FOR 1=6 to 0 ciklus egyszer
sem fut le! (M6s g6peken egyszer lefut!)

A m£sik ciklusfajta a mdr n6h6ny BASIC-b6l ismert

DO/LOOP ciklus, a kiugr£si felt6tel

UNTIL feltfttel, illetve WHILE feltdtol alakban
adhatti meg, az els<5 esetben a felt6tel teljesul^sekor

kiugrunk a ciklusbtfl, a m^sodik esetben addig maradunk
a ciklusban, mfg a felt6tel teljesul. Mi szabilyozhatjuk,
hogy a felt6telt a ciklus elej6n, vagy a v6g6n vizsg^lja;

m6gpedig ugy, hogy els6 esetben a DO sz6 utcin frju

k

a felt6telt, m^sodik esetben pedig a LOOP sz6 ut6n.

Ciklusokb6l az EXIT FOR ill. EXIT DO"utaslt£sokkal
ugorhatunk ki (a NEXT ill. a LOOP ut6ni utasft^sra).

IF THEN
Egyszeru alakban: IF felt6tel THEN utasitAs.
Ha az IF ut6n ELSE ^gat is akarunk kezelni, vagy csak
egyszerflen tdbb dolgot akarunk v6grehajtatni a THEN
ut£n. akkor a forma a kovetkezfi:



10 IF A<B THEN
20 LET OA
30 LET A*B
40 LET B»C
50 ELSE IF A>B THEN
60 LET D-A-B
70 ELSE
B0 PRINT A
90 END IF
100 END IF

HasznSlhatjuk az tF utasftSscsoportot ELSE n6lkul is,

ekkor a feMtel mm teljesulSse esetiSn az END IF utani
soron folytat6dik a l r. riram.

SELECT CASE utasttds

Az IF THEN ELSE segfts<§g<§vel egy felt<§te!t<5l fuggfien k<§t-

fel6 Sgaztathatunk. T6bbfel6 £gaz£st sokszor - tobb IF
helyett - egyszerubben oldhatunk meg ezzel az utasftdis-

sal:

10 SELECT CASE M
20 CASE 0
30 PRINT 0
40 CASE 1,3,5,7,9
50 PRINT "PARATLAN"
60 CASE 2,4,6,8,10
70 PRINT "PAROS"
80 CASE ELSE
90 PRINT "TUL NAGY SZAM"
100 END CASE

Az ELSE-3g itt is efhagyhatd.

Fiiggvdny, ill. eljardsdefintci6k

Egyszeru alakban:
DEF PINEGYZET = PI*PI
DEF MAXIMUM(A,B(C) = MAX(MAX(A,B), C)
Blokk formajSban:

10 DEF HATVANY (A,B)
20 LET HATVANY-

1

30 FOR 1-1 TO B
40 LET HATVANY-HATVANY*A
50 NEXT I

60 END DEF

Hfvisa pi. PRINT HATVANY(I,J), ekkor |J fr6dik ki.

Ha az eljdr^is nevSvel nem akarunk 6rt6ket visszaadni,
hfvSsa CALL(n6v), pi:

10 DEF KETSOR
20 PRINT
30 PRINT
40 END DEF
50 PRINT "****"
60 CALL KETSOR
70 PRINT "»**»»"

Ha az elj£rSssal tobb 6rt6ket akarunk kisz3mftani, akkor
a visszaadandtf 6rt6kek azonos(t6j£t a param^terlistSban
a REF sz6cskSval kell feltuntetni, egy ilyen - tin. referen-
cia-param6ter - befe!6 is 6s kifelS is visz (vihet) adatot.

10 DEF CSERE <REF A*, REF B*>
20 LET C*»A*
30 LET A**B*
40 LET B*-C*
50 END DEF
60 LET A**"MUTYI M

70 LET B*-"TUTYI"
80 CALL CSERE CA* t B*>
90 PRINT A*tB*

A 90-es sor vSgrehajtSsakor TUTYIMUTYI fr6dik ki.

Az elja^sok hfvhatjSk egymist 6s onmagukat is, ez ut6bbi
igen fontos, tin. rekurzfv definfcidkat tesz Iehet6v6, pi.:

10 DEF FAKTORIALIS (N)

20 IF N<«1 THEN
30 FAKTORIALIS"!
40 ELSE
50 LET FAKTORIALIS=N*FAKTORIALIS (N— 1

)

60 END IF
70 END DEF
80 PRINT FAKTORIALIS (6>

A 80-as sor 720-at (Bf 6rt6k6t) Ir ki,

Egy efjtfrds param6terk6nt megkaphatja egy tomb, egy
m6sik elj£r£s, vagy egy fuggv6ny (ak£r befsd, akSr de-
finiSlt) nev&t is, ezeket azonban referenda -param£terk£nt
fcefl megadnL pL:

10 DEF KIIR (REF FV,X>
20 PRINT FV(X)
30 END DEF
40 CALL KIIR(SIN,30)

0.5-et fr ki. (Mert sin 30°=0,5)
Fontos I A fuggv6nyek meghfvSsakor kicsit olyan a
helyzet, mintha egy mSsik g6pet k6rtunk volna meg vala-
minek a kiszSmftiscira. Ez a mSsik g6p n6hSny meglev6
v6ltoz<5nknak megvSltoztatja az 6rt6k6t, mSsoknak nem.
Ezek szerint megkulonboztetunk globdlis 6s lokSHs v6J-
tozOkat Az eljSr£s meghfvdskor megkapja a param6te-
reibe ,,£rkez6" 6rt6keket 6s minden globSlis v£ltoz6 6rtdk6t
Ha az e\\&r&son belul valamety gbbSlis v£ltoz6 uj 6rt6ket
kap. ez a hfv^s befejez6se ut6n is megmarad. a r6gi 6rt6k
teh£t elv6sz. Ha egy lok^lis v3ltoz6 - mefy nem referen-
da-parameter -£rt£ket kap

F
ez az uj 6rt6k a hiv&s befejezGse

ut£n elfelejtfdik, s ha volt ilyen nevu vSltoztink. akkor
annak a hfv^s elfitti 6rt6ke megmarad.
Egy v6ltoz6 lokSlis, ha
- az eljSrSs elej6n NUMERIC, ill. STRING definici6t adunk
ki r&, ill., ha
- az eljSr^s meghfv^sa el6tt (a program fut^sa sorSn) ilyen
nevu vSltozbt m6g nem definiaitunk, ill. nem adtunk neki
6rt6ket

10 LET 1-0
20 CALL F
30 PRINT I

40 DEF F
50 LET 1-5
60 END DEF

Az I vSltoz6 F hfvisakor glob£lis, fgy a 30-as sorban 5
frbdik ki.

Ha azonban a 10-es sort kitoroljuk, a 30-as sor v6grehaj-
tSsakor a g6p hibSt jelez - az I v^ltozd m^g nem kapott
6rt6ket. Ha pedig befrunk egy
45 NUMERIC I

sort (de a 10-es sort visszarakjuk), akkor az 50-es sorban
csak az F elj£r£s lokdlrs I vSltoz6ja kap 6rt6ket, fgy v^gul
0 fr6dik ki. mivel a kiilsG I v3ltoz6 10-es sorban kapott
6rt6ke v£ltozatlan marad.
Tannics: lehet<5leg kerutjuk a glob£lis v^ltoz6kat mert egy-
r6szt rontj^k a program ^ttekinthet<5s^g6t m3sr6szt hib^t
okozhatnak.

Egydb BASIC-utasStSsok

Az alap (MINIMAL) BASIC minden utasftdsa meg-
van (pi. DATA- READ -RESTORE sorszim is). Megvannak
a GOTO. GOSUB-RETURN, ON GOTO. ON GOSUB uta-
sitcisok is.

Nem gondoljuk, hogy ebb<5l a Iefr^sb6l bSrki megtanul-
hatja az IS BASIC nyelvet vagy a struktur^lt programozSs
technikSjSt. de akik egy-k^t g^p BASICS \6l isnnerik.

szok e ndhciny soros fsmerietfi alapjin k^pet kaphatnak a^
IS BASIC-r6t annak lehet6sdgeir6L TovSbbi seg[ts6g-
k^nt a nShiny l^tezfi magyar nyelvfl kdnyvet aj^nlhatjuk:

• ENTERPRISE Felhaszndl6i k6zikdnyvf Novotrade,
1987

• Szldvi-Zsak6 : Mddszeres programozds, MQszaki,
1986

• DahJ-Dijkstra-Hoare: Strukturdlt programoz^s,
MQszaki. 1978

• Kernrgham-Plauger: A programoz^s fort6lyai f

MQszaki, 1982
• Aszal6s-Erki : Bevezetds a strukturdlt programo-

zdsba, KSH SZAMOK, 1980

KirMy Zolt§n
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HANG- ES WYOMTATOKEZELES

A TV-COMPUTER HANGJA
A TVC-ben egy 1 2 bites programozhatfi szamlanc szolgal-

tatjs a hangfrekvenciat, mfg az amplitude 4 biten. 16 foko-

zatban allfthatjuk. A szaml£nc masodik funkci6ja, hogy

drajelet szolgSltasson a soros venal bGvftfikartY^ja sza-

mfira, ezt kGsfibb rGszletesen ismertetjuk,

A szAmldnc 1 6-os oszt^s ut3n kapja meg a 3.1 25 MHz l£p-

tetfifrekvenciat a kimen6 hangot pedig az indul6 12 bites

3zdmldl64rt6k (PITCH) hatarozza meg, A kimenfi frekven-

cia Hz-ben:
195312.5/ (4096-PITCH)
K6t Iehet6s6g van szunet programozasara. Az egyik az

amplit0d6 z^rusra allltasaval, a masik a PITCH=4095 6rt<§k-

keL
A bang el6&llltto6ra egyetlen rutin szolgdl. ElfiforduEhat

egyes programokban, hogy a szdmlincot kozvetlenul kf-

ysnjuk hangkelt^sra vagy pantos idfizft^sre hasznilni.

A 12 bites PITCH 3rt6k als6 8 bitj6t a port4-be, a fe!s6

4 bitjAt a portB b0-b3 bitjejbe. rnlg az amplitddtit a portS

b2-b5 bitjeibe fcell fmi, Azfgy beprogramozott hang engedd-

lyezdse a port5 b4-es bitjdvel tortGnik: 0= tilths. 1 =engs-

d6!yez£s, A szamlanc iddzftett IT-forr^Sk#nt tort£n6 hasz-

nalat^t a port5 b5-6s bitjAvel vez£reljuk: 0=nem okoz IT-t

a hang, 1=a hang nigyszogjel vGg§n IT genera16difc.

Pontes iddzltds indftSsShoz a port5Bh~t (91 -es pont kell

kiolvasni, a kapott 6rt6k kozombos.
FIGYELEM : A port5 6s port6 egy6b bitjeinek is van jelen-

t6se. ez6rt ezeket a tukork6puk figyelembev6tel6vel valtoz-

tassuk!

HANG RENDSZERVALTOZO

K

PORTD5 1 byte, cime 2834 - OBI 2h
A portS tukdrkGpe, A bitek jelentese:

b7, b6 magn6 motorvez^rl6 jelek

bB hang IT: G=tiitas> 1 = enged6fyez£s
b4 hangjal: 0=tiltas, 1 =enged61yez4$
b3»b0 PITCH 6rt6k fels6 4 bilje

PORT06 1 byte, cime 2835=081 3h
A port6 tukork6pe. A bitek jelentSse:

SliiMlTASTECNNllJll MlLlE«lfT 131? fllTQSiH

b7
b6
b5-b2
M, bO

adat (STROBE jet a nyomtat6hoz)

hanger6ss6g regiszter bitjei

video megjelenftSs: 0=k6tszfnCi. 1=n6gyszfnfl
2=tizenhatszfnCi

SND ACTIVE 1 byte, cime 2836=061 4h
A hangkeltfi rutin mOkodAsfit jelzk

0 = nines hang folyamatban
255 = az el6z6!eg kiadott hang m£g nam 6rt v6get

SND IRQ. 1 byte, cfme 2837=081 5h
A hangkeltfi rutin mi3kod6s£t szabalyozza:

0 = az uj hang megvSrja, amfg a r&qi befejez6dik

255 = az tij hang azonnaJ kezdfidik

SER OK 1 byte, cime 2929=0871 h

JelzG a soros vonali rutin szama>a. Ha a hangkeftissel a 12

bites szdmlSncot atprograrnoztuk, akkor azt adas, ill + vStel

elfitt a soros vonali rutin az aktualis vonali 6raj©Ihez visszg-

allftja.

0 = a szamlanc a soros vonali Atvitelhez van
beallftva

255 = utoljSra hangkelt6shez haszniltuk a szam-

l^ncot

HANGKELTO RUTIN
TONE SET hfvdsi k6d: 51 (33h)

input:
8 = idfitartam (20 msec-os egys^gben)

C = amptitQd6 (0-1 5)
DE = PITCH £rt<§ke a frekvenclShoz (0-4095)

mQkodds: A rutin az SNO-IRQ vflltozb 6rt6ke szerint

vagy azonnal, vagy az elfizfi hang befejez^se utin hangot

szdilaltat meg- Afrekvencia DE regisztefpdr 6rt4k6tfil fugg

(PITCH 6rt6k):

f=1 9531 2.5/ (4096-PITCH)
PITCH =4095 eset6n nem sz6lal meg hang. A t6nyleges

id6tartamban 20 msec bizonytalans^g van, tehat B=3
eset6n a megsz6laltatott hang ideje 40 6s 60 msec kozott

lesz.



IMYOMTATOKEZELES
A TVC-nek Centronics tlpusu p£rhuzamos nyomtat6kime-

nete van, ezt hasznalja a nyomtat6keze!5 rutin. A nyom-

tatdra kuldott adatokat nem kell OPEN-CLOSE kererbe

zami. CsupAn egyetlan bit tartozlk a rendszervaitozbkbtil

a nyomtatbhoz: az adat6rv6nyesfi& /STROBE jel a port6

tuk6rk<§p<§nek b7-es bitje. Ezt a valtoz6t a hangrutinnal

ismertettuk. A bit n^hany msec-ig 0 6rt6kre, majd ism§t 1 -be

allftasa adja a nyomtatb szamara a negatfv adat6rv6nyesftfi

impulzust.

************************************
• ** **

DUFF

D904

D9G6
D9Q9

D90C
D90F
D910
P912

Q913
D915
0^16

D*?1B

D919
D91A

D91C
D91F
D921
D923
D925

1

2
3
4
5
6
7
8
9
10 ;

11 PAR TABLE £

DEFB
DEFW
DEFW
DEFW

5
** PARHUZAMOS NYOMTATO KEZELSS **

; ** **
************************************
;
***********************************

5

; A nyomtatd rutinok ugr6tablaja

03 12 DEFB 3
29 D9 13 DEFW PAR INT

DC D9 14 DEFW PAR CHOUT
06 D9 15 DEFW PAR BKOUT

16 ;

17 5 Karaktersorozat kivitele a nyomtatora
18 | az altalanos blokk-output rutinnal
19 | HL = egy karakter atvitelet vegzfi

20 ; rutin kezdticime
21 | DE = puffer kezdScime a mem6riaban
22 ; BC = karakterek szama
23 ;

24 PAR BKDUTs
21 0C D9 25 LD HL , PAR CHOUT
C3 6D C5 26 JP BLOCK OUTPUT

27 ;

28 | Egy karakter kivitele a nyomtatora
29 r c = kikGldendfl karakter
30 ;

31 PAR CHOUT:
32 ; Ha a bi 1 1 entyuzeten CTRL+ESC-t
33 ; nyomtak, hibakoddal visszater

3A 16 0B 34 LD A, (STOP FLAS>

3C 35 INC A

3E F5 36 LD A, -STOP
C8 37 RET Z

3B ; ACK -flip-flop vizsgalata
DB 59 39 IN A, <5*?h>

07 40 RLCA
30 F4 41 JR NC,PAR CHOUT

42 ± Adatkikiildes
43 DI
44 LD A,C
45 OUT <1),A

Adatervenyesitfl /STROBE jel

F3
79
D3 01

3A 13
E6 7F
D3 06
F6 80
D3 06

0B

D927 FB
D928 AF

D92*? C9

46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56 PAR I NT!

57

LD
AND
OUT
OR
OUT

A, (P0RTO6)
7Fh
(6) ,A

<6> ,A
Visszateres hibakdd nelkul

EI
XOR
Nines interrupt kezeles

RET

NYOMTAT6

PAR CHOUT hfvfisi k6d: 65 (41 h)

input: C-karakter k6dja

output: A=245. ha a billentyQzeten

STOP-ot nyomtak
mOkodds: Egy karakter kikuld£se a

nyomtatdra. Ha a nyomtatd nem fo-

gad6k£sz (pi, papfrhiany. OFF LINE
lllapot), akkor a rutin var a hiba meg-
szun£s6ig. Ebbfll az allapotb6l a

STOP (azaz CTRL* ESC egyidejfl)

rnegnyomas^val lehet kilGpni.

PAR BKOUT hfvdsi k6d : 66 (42h)
input: BC=nyomtatand6 karak-

terek szama
DE=kezd<5cfm a memdriaban, ahol a

karakterek vannak
output: A=245, ha a billentyQze-

ten STOP-ot nyomtak
BC=ST0P hiba esetSn a ki nem kul-

dott karakterek szama
mGkodds: Karakterek kikuld6se a

nyomtat6ra a PAR-CHOUT rutinnal.

A mellAkelt programlista a TVC
nyomtat6kezel5 rutinjdt tartal-

mazza. A listaban megfigyelhetfi a

rutinok altalanos fel6pft6se:

m Az elsfi byte az eszkozt kiszolgSI6

rutinok szamat adja. Nem feltStlenul

tartozik minden rutinhoz 6rdemi k6d.

Itt pi. a megszak(taskezel6s egyetlen

RET utasft£sb6l £11.

• Kovetkeznek a k6tbyte-os rutin-

cfmek. A felsorolas megfelel a hfvasi

k6d als6 n6gy bitj6nek. Itt csak a fix

jelent6ssel rendelkezG rutinok sze-

repelnek:
0 = megszakftaskezel6s (PAR-INT)
1 = karakter atvitel (PAR-CHOUT)
2 = karaktercsoport Stvitele (PAR-
BKOUT)
• A tovabbiakban a rutinok k6dja

olvashat6.

A kozolt ktfdsorozat beSpfthetfi sajSt

g6pi k6du programba is.

Lehets6ges alkalmazdsok:
m IT-lancba be6pftve hatt6r nyomtat6
rutin k6szft6se.

• Egy6b kil6p6si felt6telek be6pft6se a

varakozasi ciklusba. PL: INTINC
szamiai6 figyel6se (2 byte, cfme
2845=0B1Dh)

Cseh Tibor

A szerkeszto azsrt van, hogy a lap ofyan legyen, mint amilyenek az otvasoi!

iitalrJitm inn iiniiin hit itiiiii



TVC-Ugyben sajntilatos bakot
Idtttink augusztusi lapszdmunk-
ban. fme az idevonatkozd Iev6l-

OTLET Szerkeszt6s6ge
Angyalosi LSszld et. I

szerkesztd
AzGtlet 87. aug. 21 -i (34). szi-
mSban „TVC-CENTRONICS"
cfmmel cikk jelent meg. A cikk
sajndlatos mddon 26101-es tl-

pusu Videoton nyomtat6r6l fr.

Ilyen tipusu nyomtat6t a Video-
ton nem gy£rt 6s nam is forgal-
maz, fgy nem tudjuk ellen6rizni,
hogy a cikk fr6j£n£l mi okozhatta
a mGkoddsi probl6m£t. Semmi-
k6ppen sem a cikkfr6 feft6telez6-
se, amely szerint a TVC a STROBE
kimeneten csak egy negatfv £t-
menetet ad ki a negatfv impulzus
(negatfv 6s pozitfv fitmenet) he-
lyett.

Impulzus nemcsak monostabil,
hanem bistabil Sramkor segftsd-
g6vel is elSdllfthat6 igen egyszerG
m6don. A processzor el6szor 0-t,
majd egyet fr a B2/1 dramkorbe.
A TV-computer processzora 320
ns-os utemiddvel dolgozik, ebbdl
ad6dik r hogy a STROBE kimene-
ten kdzel 6 jus sz6les negatfv im-
pulzus jelenik meg.
A fentiekbGI kovetkezik, hogy
a TV-computerben teljesen 6rtel-
metlen kicser6lni a B2 bistabift
monostabilra.
Az dtalakftds mSsodik r6sze azt
javasolja, hogy a STROBE 6s az
ACK dltal biliegtetett flip-flop
helyett a nyomtat6 BUSY jel6t
haszndljuk fel a nyomtatd fog-
laltsdg figyel£s6re.
A mi tapasztalataink szerint a
a bedpftett megoldAs is el6gg£
Azembiztos, tehdt ezt az dtalaki-
t£st is feleslegesnek tartjuk.
Term6szetesen eldfordulhat,
hogy valamilyen okbdl egy nyom-
tat6 nem mQkodik a TV-compu-
terrel. Ilyen esetben szfvesen 61-
lunk a TVC-tulajdonosok rendel-
kez6s6re.

Cfmunk:
VIDEOTON Elektronikai V6llalat
Sz6mft6stechnikai Gy6r MGszaki
F6oszt6ly 8001 Sz6kesfeh6rv£r,
Pf.: 104.
Sz6kesfeh6rv6r, 1987. augusztus
31.

VSradiL*szl6
mGszaki igazgat6helyettes

GaraiGiza fSosztdlyvezetd

tllMltiSKCMIIIMF HfUllUT-Hir <HT»||

MESZAROS GYULA VALASZA:
Tisztelt V4radi L£szl6 6s Garai G6za!

IMeh6z helyzetben vagyok. HibSt kovettem el, m6g-
hozz3 nyilvSnosan, egy tfjs^g hascibjain. Az augusz-
tusi BIT-LET-ben megjelent sz6banforg6 cikkem ta-

gadhatatfanul azt sugallja, hogy a Videoton TV-
Computer6nek pSrhuzamos nyomtat6-kimenete nem
teljesen fe!el meg a Centronics-szabvSnynak. Leveluk
hat3s6ra m6g egyszer alaposan ut3nan6zve a dol-
goknak, be kellett latnom, hogy ez nem igaz. A*f6lre-
6rt6st a TVC vez6rprogramjanak nem ismerete okoz-
ta.) Teh£t a TVC k6pes meghajtani minden oiyan
nyomtat6t, amely teljesen megfelel a Centronics
szabv6nynak!
Sajnos, eddig nem 6lft rendeikez6semre a TVC nyorn-
tat6vez6rl6 rutinj^nak forr^snyelvj listSja. A kozolt
kapcsolisr rajzot (amely tigy tunik, helyes P miveJ
Onok nem frt£k az etlenkez&j6t) a g4p pan©Ej6r0L egy
el!en6H6sm6n3 segfts#g6vel vettem fel. £l6z<3leg egy
&U6 napon 3t (munkaidfiben) pr6b^ltam telefonon
felhfvni a Videoton vev6szolg6lat6t kapcsolSsi rajz6rt

6s informSci66rt, de persze nem sikerult. Legjobb tu-
dom^som szerint ma sem lehet konyvesboltban
ROM-list6t v£s£rolni. Leveluk alapj6n val6ban feles-

leges a B2/2 bistabil monostabilra cser6l6se abban az
esetben, ha RESET-re a g6p a B2/2 kimenet6t magas
szintre Sllftja. Nem tudom, fgy van-e? TudatlansS-
gomban ak£rhov3 kotottem a szSmft6g6p ACK be-
menet6t, a nyomtat6 egy betut sem In ki, 6s az osz-
cilloszk6p szerint a STROBE kimenet alacsony szin-

ten maradt. A bistabillal val6 impulzusgenerSISst ku-
lonben j6l ismerem HomeLab 3 g6pem kapcsolisi
rajza 6s ROM-listSja alapj^n.

A nyomtat6 ACKjel^nek haszn^lata nyilv^n megbfz-
hat6 abban az esetben, ha van ilyen kimenet. Nos,
a tetezfi 6s val6s£gos (legal^bb 30 kg) Videoton
26101-es nyomtat6nak ilyen kimenete nines. ez6rt
azt^n nem is eg^szen szabveinyos. Ennek dac^ra a
cikkben felsorolt sz^mft6g6peken kfvul kulonosebb
italakft^s n<§lkiil mQkodik p6ld^ul IBM PC-vel is.

Szerencs^re ma m6r kihaldban vannak azok a nyom-
tat6k, amelyeknek nines ACK kimenetuk, de az6rt

m6g akad n6h6ny. Mondhatn^k, hogy alakftsam it

a nyomtat6t! Sajnos, ahhoz sines kapcsol£si rajzom,
6s a sz£mit6g6p ^talakft^sa tunt olcs6bbnak (csak
cikket nem lett volna szabad frni belGle).

A nyomtat6ra t6rve, a Videoton val6ban nemgySrt, 6s
soha nem is gy^rtott 26101-es tfpusu nyomtatbt Ez
a masina ugyanis NDK-gy3rtm3ny, a neve Daro 1 1 56.
A Videoton csup$n egy interfacekcirtycit szerelt a g6p-
be, 6s r^ragasztotta a mell6kelt f6nyk6pen Icithat6

cfmk6t A g6p forgalmaziis^t viszont nem lehet le-

tagadni: nem 6n vagyok az egyetlen. aki rendelkezik
ilyen nyomtat6val. Van legal£bb egy a munkahelye-
men 6s szint6n fegal£bb egy a Budapesti MGszaki
Egyetemen, az 6n g6pem gy^ri sz6ma (53689) pedig
arra utal, hogy m6g p^r darab I6tezik valahol a vil^g-

ban.



ATAR KO R

CIMGYUJTEMENY
Atarisok tudj&k, hogy komolyabb progra-
mole Irisihoz elengedheteflen egy ,,rakas"
PEEK 6s POKE haszndlata. Ezart nyifvdn
orulnek az alabbi kis cimgy0jtem6nynek,
amcly Rieth J6zsef munk^janak eredme-
nye.

17

18-20

65

77

32,83

84
85r86

87
88r89
106

121,122

136,137
140,141
144,145
180

181

186,187
188,189
195
200
201

210-255

212,213

altalaban 255, Break eset^n 0. G6pi
k6du programozasnal hasznalhatjuk,
mert BASIC-ben azonnali le^llast jelent.

a belstf szoftver 6ra (20 az afs6 Byte).

Otvened-masodpercenk^nt no eggyel
tetsz^s szerint allfthatti.

ha = 0, letiltja a periferiamuveletek kont-
rollhangjat.

Szmcsere. Minden billentyu lenyoma-
sakor 0 lesz, majd kb. 6t masodper-
cenk^nt no eggyel. 128-r6l 254-re ugrik
es ekkor (tehat kb. 10 perc utan) a

k^pernyo szineit cserSlgetni kezdi (ne-
hogy a szfnes kepernyo a valtozatlan

k£ptol „beegjen").
bal, ill. jobb szoveghatar - a kiirand6
szoveg bal es jobb marg6jat jeloli ki

(alaphelyzetben 2 es 39).
Cursor pozici6 (sor)

Cursor pozfci6 (oszlop); a 86 csak
8-as grafika mbdban lehet 1 - kulon-
ben 0!

Grafikai uzemm6d (0-15)
K6perny<5mem6ria kezd<5cfme
A ROM kezd6cime (256) (ez egyben a

kepernyfi v6ge.)
Billentyuzet dek6dolasi t^bla. A perif6-

riar6l kapott bfllentyuk6dot ASCI I -re

konvertalja. (gy hasznalhatjuk: A=
PEEK(PEEK(121) + 256*PEEK(122) +
PEEK(764)) ha a 764 ert^ke nem 255
(Id. kes6bb)
BASIC program kezdete
Tombterulet kezdete
Szabad terulet kezdete
parancs IN lOCB-je (alaphelyzetben 0.

vagyis az Editor)

eredmSny OUT JOCB-je (alaphelyzet-

ben 0, vagyis az Editor)

Error ill. Break sorszam
TRAP sorszam
Error k6d
COLOR-k6d
Tabulator-koz a Print-vesszohoz (alap-

helyzetben 10).

Kalkulator-terulet (USR-rutinban sza-

badon haszn3lhat6)
USR rutin eredm6ny6t itt lehet BASIC-
be visszaadni

536,537

538,539
540-545
550,551

552,553
554,556,558

559
564,565
580
621
656
657
660,661
694
702

704-707
708-712
729
730
731
732

741,742
743,744

752
755

756

764

766

1 . Szamlal6 a beoltott 6rt6kt6l 0-ig szam-
laJ 50-ed masodpercenk^nt
2. Szamlal6
3-5. Szamlal6k hasonld m6don
Ugrasi elm az 1. Sz£mlSI6hoz - ha az
0-ra 6r, erre a cimre kerul a vez6rl6s

(gSpi k6d!)
Ugrasi cfm a 2. Szamlal6hoz
3.-5. Szamlal6k jelz6je. Itt ugras nines,

csak 0 esetSn 255-r6l 0-ra valt az 6rt6k

K6perny6 vez6rl6s: 0 - ki, 34 - be
F6nyceruza-pozfci6
Ha =0, a RESET hidegindftas lesz

Ha =0, Break tiltas

Cursorpoz. (sor) a szovegablakban
Cursorpoz. (oszlop) a szovegablakban
Szdvegablak-mem6ria kezd6cfme
Inverz billentyu

0 = kis- 6s nagybetfl, 64 - csak nagy-
betu, 128 = Controll-funkci6
Player- Missile (sprite) szfnregiszterek

Szfnregiszterek

1/2 sec = a billentyu varakozasi ideje

0,1 sec = a billentyuzet ismSttesi ideje

ha =0, billentyuzet-hang letiltas

HELP=17, SHIFT+HELP=81,
CONTROL+HELP=145.
A gomb elenged^sekor nem torlfidik

Szabad mem6ria felsfl v6ge
Szabad mem6ria alsb v6ge (BASIC
terulet kezdete).
ha =0, a Cursor nem jelenik meg.
Cursor-vez6rl6s: 0- kikapcsolja, 3 - at-

latszatlan, 1 - a kettfi kombinaci6ja;
nem jelenik meg, de az alatta levfi ka-

raktert eltakarja. Figyelem! Ezek az

osszes 128-nal nagyobb k6d0 karak-

terre igazak! Ezekhez az 6rt6kekhez
+ 4-et adva a karakterek fejjel Iefel6

jelennek meg. (Alap6rt6ke 2.)

A karaktergenerator cfme/256. Mindig
kerek kiloByte-on kezdfidik. POKE756,
224 a normal jelkSszlet POKE 756,204
az 6kezetes.
= 255, vagy a lenyomott billentyu k6dja

(a gomb elengedSsekor nem torlfidik!)

Controll-funkci6: ha =0, kiirja a karak-

tereket.

finom scroll. Ezt kulon le kell frnom:622
Igy hasznaljuk:

CLOSE#6:POKE 622,255: GRAPHICS 0
Ezek utan ha list£zasnal vagy kiirasnal fut - scrollozik -

a keperny<5, nem soronkSnt ugral, hanem finoman ,,gorog",

„folyik" felfel6.

Barmelyik grafikai uzemm6dban hasonlban hasznalhat6

(csak a szovegablaknall)
Kikapcsolashoz a POKE-ba 0-t frjunk.

1 2 4 M IliSYrC N H I K ft I
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BRUTTOSITO
Kit m foglarkoztatna az Orsziggyates iltal elfogadolt
janudr alsejdtfil bev©*et6sre kerulC szem6fyi jovedelem-
add?lgy vanezzai Sornogyi Gy&rgy is, ak\ egy bmttd
ker#s#tet kisx£mft6 progmmot hozott Bzerkesnfts^-
gunfcbe,
A szemetyi jovedalemadd-render bevezetfeeriGk egyik
alapfeltGtelG £s c6lkilHz6se, bogy a Mrbfil lize^sbai
615k Stlagos nettd keresets sz sddzis mtatt mm csdk-
ken hot* A program segfts^gGveJ egyvzerOen Trraghat^-
rozhetjuk, hogy ennek megfelefSen a jovfl fiviai kez*
d6d5en mennyr brutt6 keresecre szlmfthatunk,
A prog ram epyszerG, Sttekinlhesfi, kiilonosebb magya-
rdzaiot mm is kail hozzdfGzmink. Ap*6cska JH rnanijje'

J

htfram tehetdsdget ismer:

• vagy a jaientagi, havi atEagos bruttd kereset
alapjan,
• vagy az £ves bruttd keresat as ax 6ves nyug-
dfijdmldk alapjdn,
• vagy podtg ugyanezeknek az adatoknak havon-
keitti megadasa utan
szamolia kl az 6J, fives £s az GJ, havi bruttd karasetet.
Gondoikodtunk azon, hogy kicsit telvdnyosabbS tegyuk,
„klcsicstoulC a progiamot. Ftejdttunk azonban, hogy
az csak karara valna, Hiszen jetenlegi vHftozaiit C-64-
ra kfczftam ugyan szerzflje, d© csak a legaltaldnasabb
BASIC-utasltgsokat tartatmazza. fgy, ha a 105 -6s,
160-as, a 190-as sorban talalhatfi kapamyCtorlO
utasftijsokat - ami a t-64-en CHR${147) - megfete
Ifien mddosftjiik, a program WrmilyBn gepen fimathatd

lOH REM BHUTTOS ITAS **##****#*##
IBS PRINT CHR*

t

1 47)
{if PRINT i PRINT t PRINT

" u(1t ft FELADAT7* t PRINT
" I SEAHOLftS HAVI ATLABBOL"
2 SZAMOLAS EVES DBBZEGBOL"

"3 SZAMtiLAS HAVI KERESETEKBOL

"

113 PRINT
12H PRINT
123 PRINT
127 PRINT
13B PR [NT

PRINT
INPUT131 .

142 IF0=iTHENGOTOi85
144 [FQ=2THEN©0T0155
146 IFQ-3THENQDT0151
15B 0OTO 103
15) Y«**N-Os FORI -1TQ12; PRINT li
152 INPUT HAVI BRUTTD KERESET ' I Q; Y-y+B
193 INPUT ^NVUEt>IJJAflULEk"t Qj W-N+B
154 PRINTaNEXTIiX-V^NttMTClisKS
155 REM 5IAMGLAS EVES GESZEGBOL +***»*»
L&0 PRINT CHR* £147>
J S3 JEEF7 "JELENLEBI EVES BRUTTO KERESET" ;

Y

170 INPUT "JELENLEGI EVES NYUQDI JJARULEK" ?N
1 75 X"Y™N
iaa goto 205
193 REM 9ZAMOLAS HAVI ATLABBOL ********
19fl PRINT CHR* 4 147>
1J5 INPUT "JELENLEGI HAVI BRUTTD KERESET" }Y

Y-Y*I2 *

205 REM ADDKULCS **********************
210 IF v>a
215 IF Y>4BOOe
220 IF Y>?attttMJ
225 if v>9eona

THEN A-0
THEN A^flJ.2
THEN ft*D.2S
THEN A=S3.3

IF VHim THEN
235 IF YMSOeOa THEN A-^. 3^
240 IF Y^lSetMB THEN ^B,44
245 IF Y>240OOa THEN A=B.4e
25^ IF Y>3AB000 THEN A^E), S2

If Y>6O00EJO THEN ft^B.56
2^0 IF Y>BOMS0 THEN A*0. fcO
265 IF E)<M THEN 90TO 355
27B REM JELENLEBI NYUGDIJ-KULCS ***»*
275 Y**v/12

C=fl
O0
C-4400
0*9408
C=1B40^
C-2e3O0
C-397TO
f>65500
C=12310H
O2479S0
C=35990ffl

SA=0
3A-4BOOe
SA=70flBB
SA»90E90B
SA-12am
A-IOTCBO
^A=1B000B
SAi-240000
BA<X6Baoa
5A— i&BOQOB
SA*B0«B0S

2^0
2B5

295
300

N-0.03
IF Y>2100
IF Y>2iO0
IF Y>3300
IF Y>4300

305 IF Y>530a
310 IF Y>6300

IF Y>730B
IF Y>93B0

THEN N<=a,04
THEN N«0,05
THEN N^Qp06
THEN N*a.B7
THEN N-0. 03
THEN N»Q.09

3J5 IF V>73B» THEN N«a»il
T2fl if Y>g^aa then n-o. 12
325 if Y>lD3O0 Then n««, 13
3^3 IF Y>123l^l THEN N-D. 14
335 IF YM430B THEN N-O, 15
340 REti Bruttos i tas
345 Y-Y*i2
35B X-Y-N*Y
355 &=iX+C-<BA+l2!00}*A»M1.9HW
36B PRINT "UJ EVES BRLJTTO KERESET" B
365 PRINT "UJ HAVI BRUTTD KERESET" B/12
370 BQT011S

SZINBEALLITO RUTIN C16, PLUS/4

:! i 3
.!. .14

i 15
I 1

I

1

X ?0
1 2 i.

1 24

i >-M""l

REM * SZINBEfiU TTO PMTIH
P.EM * PROGRRM I'lQLHPB: TIBOR
REM
G0SU812S
PUv"E233 , 9 Q=-0 SZ< 1 ;

j --1:::'EF ^Pl^f-'U
3Z < ;?: > -PEEK < ^53^! ::

> > : E""' c" ^ppf^ <'
!

GETBI * : IFBX*-" E1

THE'.HI 16

I FB I :^-CHR::|- <: 2'P > "rhlENJ^^Z
I, FB T .iS:-CHR* < 1 9 > THFHQ-^
I. FB I ^'^CHR* < 1 3 > THENRETURN
IF3<10^:Q:>3THEH 1 IE
SZ < Q > =SZ <". Q > I- 1 : I FEZ < Q ^ y?^ tsiTl*\FHK7
OHQGOSUBIZ5, i2&< 127
Q™0 = GGT01 IE
P0KEG5381 > SZ< 1 > : RETURU
F'GtvEGGSGS > SZ<'2> - RETURN

SGVE1 J><" V i

"
'^5ZTM4BERU.*ITRS!H ,,

- RETURli

Ez a kis BASIC szubrutin Iehet6v6
teszi r hogy programok futtatdsa
kozben dllfthassuk a k6perny6
szfneit.

A rutin hfvdsa eldtt meg kefl adni,
hogy a "SZINBEALLITAS" felirat
hoi helyezkedjen el a kGpernyon,
(X 6s Y koordindtdk be^llit^-
val.)

A szfneket a kovetkezd billentyGk-
kel dIKthatjuk:
ESC - keret
DEL~hdtt6r
HOME-karakter
Vigydzzunk, mert a karakterszfn
v^ltozdsdt a SZINBEALLITAS fel-
iraton Idthatjuk, amely inverzben
van, tehSt a felirat hdtterdt figyel-
juk! A beSlh'tasok elv6gz6se utdn
RETURN-nel tdrhetunk vissza
a fSprogramba.

Motnar Tibor



HA ERDEKLI A SZAmIt6g£P - FOLTeTLENOL JOJJOIM EL!

december 12-13-an 9-t6l este 7-ig

a mOszaki egyetem kOzponti £pOlet£nek aulAjAban
budapest xl, moegyetem rakpart 3.

A tavalyi 6s tavalyel<5tti sikeren fel-

buzdulva id6n is megrendezzuk §v

v6gi zsibvSsarunkat. Tavaly voltunk

vagy btezren. id6n megcSlozzuk az

5001 -et. Az 5001 -ik fizeto vende-.
get egy karAcsonyi BITLET-ko-
sdrral jutalmazzuk!

A helyszfn a budapestieknek kozis-

mert a vidSkieknek segfts6gk6ppen:

A Keletitfll a 7-es busz, a Nyugatit6l

a 12-es busz, a D6lit6l a 18-as villa-

mos, az Engels t6ri buszpSlyaudvart6l

az 1-es busz a legjobb kdzleked6si

eszkbz. Aut6soknak el6melegftett

parko!6helyek!

(V4llalkoz6 kedvuek johetnek futva,

uszva, esetleg gyalog.)

a kapunAl vAlasztEkos MO-
DORO jegyszedOinkn£l DlA-

kok es katonak 15, masok 25
forint£rt vehetnek belEpOt.

PROGRAMCSEREB ERE
Id6n ism6t 50 gdphelyet Sllftunk

foL Szok£s szerint adjuk a t6v6t 6s a

csatlakozSsi lehetfisSget. A tobbit

onnek kell hoznia! Egy asztaf egy
6r6ra 30 forint. A b^rletek e!6-

jegyezhetfik. Aki december 7-ig be-

fizeti a bSrleti dfjat az 20%-kal keve-

sebbet fizet

!

A helyfoglal£ist telefonon is. szem^lye-

sen is, post£n is lebonyollthatj^k.ACso-

konai Muvel6d6si HSzban reggel 9-

\6\ este 9-ig v£rja jelentkez^suket

vagy h(v4sukat Sperber L6szl6,

Telefonok: 690-495 vagy 892-240.
Postaclm: Csokonai M0velSd6si
H4z1153 Budapest XV., Edtvos u.

64-66

©

PROGRAMBORZE
Aki nem csereberSIni akar, hanem
saj£t k6szft6su programjait hardver

eszkozeit kfvSnja 6rus(tani, az kiilon

meg^llapodSst kothet a rendez6kkel,

Az etadni klv£nt 3ru 6rr£k6t6L a

szGksGges helyt6l> tecbnikSttil fugg6
b^rloti dfjat ketl fizetnis.

HIRDETESEK
ld£n is rendelkezSsukre 3Mnak a

helyszfnen hirdetSsi eszkozeink. Cse-

reajSnlatok, sz£mft6g6pes barStok

keres6s6re vonatkozti kozlem6nyek
kozz§t6tele jut£nyos kron. egy<§b hir-

detSsek, mSsolatok a tripldij£6rt.

HANGOS REKLAM: 10 forint^rt

tdbbszor bemondjuk az on Sltal meg-
adott szoveget
ROPCCDULA: A4-es laponk6nt 2

forint6rt sokszorosltjuk az on Altai

megadott szoveget. Esetleg a terjesz-

t§sben is segftunk.

BEMUTATtiK
Err6l egyel6re keveset Srulunk el.

mert keveset tudunk. Id6n is lesz

nagymeretu kivetft<5, amire bizonnyal

folkerul az Amiga, a Macintosh, az
Atari ST., az Enterprise k£pe. Sze-

retnSnkbemutatni I6zerprintert,ter-

vezoi munkafillom^st, az uj IBM
csaiad egyik-mSsik tagjSt Otleteket,

bemutatSsra Srdemes programokat
term6keket szfvesen fogadunk. K6r-

juk, hogyotleteikkel keressSk meg
telefonon Angyalosi Ldszldt.

(408-603)

PROFIKNAK
Id6n kuldn meghfv6t kuldunk egy
sor IBM kompatibilis g6ppel ren-

delkezS c6gnek. A „Profi szek-
ci6"-ban remfinyeink szerint uz-

letkotdsekre is sor kerul majd.
Termdszetesen a megkiildnboz-
tet6s nem jelenti azt, hogy az
amatSrdket elz£rndnk az IBM
kompatibilis, 6s mis professzio-
nAlis gfipekre kdszult szoftverek,
hardverek bemutat6]6t61.

EGYEBEK
Egyebek kozt ott lesznek a BIT-

LET szaktan£csad6i, a bemutatbkon
alkalmuk lesz k6rdezni a kulonboz6
g^pekhez 6rt6 szakemberekt6L lesz

JATEKSAROK, ahol sok-sok szS-

mft6g6pes j^t6k kezel^s^re vonatkoz6

tan^ccsal l^tj^k majd el az 6rdek-

I6d6ket.

Es aki nem vette meg mGg szdmi-

tdgipes bardtai, csalddtagjai rd-

szdre a kardcsonyi ajdnd6kot, an-

nak rendelkez6s6re dllnak a ku-

lonbozo c6gek kdnyveket, prog-

ramokat drusitd pavilonjai I

RENDEZOK,
VEDNOKOK
Az idei BIT-LET Kar^csony rendezdje a

Csokonai MQvelGddsi Hiz 6s a

BIT-LET Szerkes^tBs^ge^v^dnoke
az AGROBANK M\, a KISZ KB.,

a NOVOTRADE RT. r aSZAMALK,
a SZ0V COMPUTER M., az

APISZ. Ha j6l &rzik magukat. 6ket

dics6rj6k, ha rosmtL akkor a ren-

deztiket szidjdk!
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K6ndzsy-G6l-Vasv6ry: Csupa jfi-

j6k C-16-ra - Muszaki K6nyvkiad6,
104. o.. 58 Ft.

(A Spectrummal foglalkoz6 kotet
folytatSsa ezuttal is koz6piskol6sok
Sltal k6szftett j6t6kprogramok Iist6it

tartalmazza.)

Encarnagfio-Schlechtendahl

:

CAD, szdmft6g£ppel segftett ter-
vez6s - MGszaki K6nyvkiad6, 339 o.,

178 Ft.

(A nagy tudSs- 6s adatanyagot fel-

6lel6 mQ a sz6mft6g6ppel segftett

mflszaki tervez6s elm6ieti 6s gyakor-
lati r6szleteibe vezet be, 6br6kkal 6s
p6ld£kkal gazdagon illusztr6lvaj

1001/2 j6t§k C64/128 - LSI ATSZ,
136 o., 99 Ft.

(Az 1985-ben megjelent konyv r6gen
v6rt m6sodik r6sze sz6mos j£t6k be-
mutat6s6n 6s r6szletes Iefr£s6n kfviil

ismerteti a GAME MAKER j6t6k-

k6szft6 programot az EUROPA.
PRINT SHOP, NEWSROOM alkal-

maz<5i c6lszoftvereket 6s a GEOS
rendszert.)

Fizika 6s szdmftdstechnika -
Mechanika - Novotrade, 184 o.,

149 Ft.

Sz£mlt£stechnika a tttrt6nelem
tanftfisdban - Novotrade, 102 o.,

99 Ft.
A konyvek a Novotrade most indult
sorozat6nak, a SuliKomp-nak elsfi

kotetei. Ennek ellen6re szinte semmi
kozos nines bennuk, szeml6letm6d-
juk teljesen elt6r<5. Nem ismerjuk a

Novotrade c6lkituz6s6t, koncepci6j£t
a sorozattal kapcsolatban - de mintha
ilyesmi nem is I6tezne.

Az elt6r6 felfog6s mSr a cfmad^s cir-

nyalatnyi kulonbs6g6bfll is kiderul.

A fizika-kotet elkiilonftve kezeli a

szorosan vett term6szettudom6nyos
ismereteket 6s azok Iehets6ges kap-
csolat6t a sz6mft6stechnikaval, a tor-

tenelemmel foglalkoz6 konyv viszont
a tantSrgy oktat6s3nak 6s a sz6mft6-
g6pek alkalmaz6s3nak egys6g6t kf-

v6nja megteremteni. M6gis az a furcsa
helyzet 6llt el6, hogy a fizika- kotet
j6val egys6gesebb, 6ttektnthet<5bb
- sflt haszn6lhat6bb - lett, mint a
tort6nelem.

A Fizika... szerz6g3rd6ja - 6rdemes
n6v szerint is megemlftenunk 6ket:

Cseh G6za, dr. Honyek Gyula,
Mo6r Agnes, Rdcz Mih£ly, Tas-
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n£di P6tern6, Varga Antal 6s a

programok k6szft6je, R6cz Zsolt -
tankonyvet frt, fgy egyar6nt sz6l tan6-
rokhoz 6s di6kokhoz. A koz6piskol6k
m6sodik oszt6ly6nak torzs-tananya-
g6t dolgozt6k fel, oktathat6 6s tanul-
hat6 mfrdon - 6s ez nem kev6s. Hogy
ennek jelent6s6g6t meg6rtsuk. 6rde-
mes egy kis kit6r<5t tennunk. Az el-

mult 10-15 6v fizika oktat6sa egyre
ink6bb az elm6letkiesked6s fel6 csu-
szott el, mind tanterv6ben, mind pe~
dig tankonyveiben. Kfs6rleti fizik6-

nak 6lc6zza ugyan mag6t, de a tan-
konyvek szerzfii egyre ink6bb abban
versengtek, hogy a tudom6ny min6l
ujszerflbb, min6l ./faramucibb" szem-
I6letm6djaival lep]6k meg egym£st.
Ok azut£n remekul elcsemegiztek a
- bennfentesek sz6m6ra valtfban 6r-

dekes- kulonbozfi megkozelft6seken,
de az a koz6piskoias. aki most kez-
dene ismerkedni a fizik6val, csak a
fej6t kapkodja a tankonyvek kormon-
font megfoga!maz6sait olvasva.

A most megjelent kotet szerz6i, fu-

tyulve a tantervre, val6ban fizik6t

kfv6nnak oktatni. H6t gyakorl6 tanSr
m6rg6ben 6ssze6llt, 6s frt egy rend-
kfvul didaktikus, logikus fel6pft6sfl

konyvet. Igazat kell adnunk a ful-

szoveg fr6j£nak: „A SULIKOMP so-
rozat e kdnyv6b5l nem lehet
NEM MEG6RTENI a mSsodikos
fizikit."

Hogy mindennek mi koze a sz6mft6s-
technik6hoz? A kotet a fuggel6kben
tartalmaztizenk6t illusztr6l6,illetve fel-

adatmegold6 programot, - kezdve a

m6r6ski6rt6kel6st6l, versenyfeladatok
megold6s6ig.Alist£kPlus/4-esg6phez
k6szultek. 6s kazett6n megv£s6rol-
hat6ak, de a programok C-64-es v6l-

tozata is kaphat6, lemezen. Hasz-
n^lhat6 programok, sz6 sines erfil-

tetett, modvacsin6lt sz6mft6g6p-al-
kalmaz6sr6l. Az olvas6nak m6gis az a

benyom6sa. hogy a sz6mft6stechni-
kai r6sz ut6lag lett hozz6illesztve egy
- egy6bk6nt igen }6 - taqj<6nyvh6z.
Ennek egy oka lehet: a szerzfik a

Novotrade rugalmas kiad6i politik6-

j6t kihasznilva kerult6k meg azokat
az akad6lyokat amelyek egy tan-
konyv megjelentet6s6nek iitj6ban

6flnak. A sz6mft5stechnika tr6jai fa-

lov6ban csemp6sztek a piacra egy
6rt6kes kotetet - tekintsuk ezt bo-
cs^inatos bdnnek.

A Szdmitdstechnika a tdrttnelem
tanlt^sAban tetjesen m^s jellegu
konyv. Ahogy szerzfii - Dedinszky
Ferenc 6s dr. Hordnyi IstvSn az
el<5sz6ban Iefrj6k: c6ljuk a kedvesi-
n^l6s, a megbar6tkoztat6s a sz£mft6-
g6ppel, valamint a sz6mft^stechnik5-
hoz kapcsol6d6 mitoszok lerombo^
I6sa. fgy els6sorban a tan6rokhoz
sztfinak, hiszen a diikok gyakran tob-
bet tudnak e t6m6r6l, 6s fog6konyab-
bak is, mint a hum6n tudom^nyok
oktat6i.

A kotet azonban nem igazSn tesz
eleget a c6lkituz6snek, mert a szer-
z6k nem dontott6k el, hogy milyen
eszkozokkel kfv6nj6k azt el6rni. K6t
v6gletes n6zapont kozott ingadoz-
nak: egyfelfil megdllaprtjdk. hogy a

tort6ne]emtan3rnak nines szuks6ge
sz^mftastechnikai ismeretekre, el6g,

ha a I6tezfi oktat6programokat meg-
felelc5en tudja hasznSIni a tan6r£n.
m6sr6szt viszont gyakran belem6-
lyednek programoz^stechnikai r6sz-
letekbe.

fgy - annak ellen6re, hogy kijelentik:

a konyv nem „hogyan kell csin6lni"

seg6danyag - a sz6mft6g6pekr6l
sz6l6 terjedelmes fejezet kit6r a hard-
verre 6s a szoftverre, a v^ltoz6k 6s az
utaslt£sok fajtiiira, a szubrutinok
haszn6lat6ra, a felt6telvizsg^latra,

mindezeket p6ldaprogramokkal il-

fusztr£lva. A fejezet a kotet eg6sz6hez
k6pest hosszCi ugyan - kozel 30 ol-

dal - de nyilv£nval6, hogy ennyibfil
senki nem tanul meg programozni.
Ahhoz viszont el6g magas .szintfl a
tcirgyal6sm6d f hogy azt aki eddig
idegenkedett a sz6mft6g6pekt6l, to-

v6bbra is tSvol tartsa tGluk. Ez a to-
mor, de m6gis felufetes 6ttekint6s jel-

Iemz6 a tobbi fejezetre is: hemzseg-
nek a tort6nettud6sokt61 6s a tudo-
m^nytort6neszekt6l sz6rmaz6 id6-

zetek, amelyeknek val6j6ban nines
mit al6t6masztaniuk. A stflus tudo-
mAnyoskod6, fennkolt, de a tartalom
gyakran kozhelyes: „V6lem6nyunk
szerint arra kell torekedni, hogy a sz6-

mft6g6pet a tanul6si folyamat leg-

megfelel<5bb pontjain haszn6ljuk esz-
kozk6nt."

A c6l a g6ppel val6 megbaritkoztat6s
lenne - de a gyakorl6 tort6nelemta-
n6rok nem sok haszn6lhat6t szurhet-
nek le a kotetbfil.

Ami m6gis 6rt6kes, az a tort6nelem-
tanft6st segftfi prbgramtfpusok bemu-
tat£sa. Itt t6nyleg 6rdekes p6ldalefr6-

sokat olvashatunk a statisztikai, de-
monstr3ci6s, szimul^ci6s, rel6ci6s,

tud6sfelm6r6 programok alkalmaz6-
s6r6l. K^r, hogy ezek szinte kiv6tel

n6lkul kulfoldiek, a magyar oktat6s-
ban t6m^juk miatt nem hasznSlha-
t6ak. Pedig hasonl6ak itthon is bi-

zony^ra 6rdekl6d6sre tarthatn6nak
szimot, gondolkod6sra osztonzfi, k6-
pess6gfejlesztfi tulajdons^gaik r6v6n.

A k6t kotet alapj6n persze nem alkot-

hatunk v6gleges k6pet a sorozatr6l
- 6rdekl6d6ssel virjuk a folytat6st.

Mindenesetre rem6nykedunk olyan
konyvek megjelen6s6ben, amelyek j6l

szolgcilj^k az oktat6st a tanuliist 6s
a szimft6stechnika is szerves r6szuket
k6pezi. Tatt4r Jdzsef

o



Ezdtton ragadom meg az afkatmat, hogy
a POSTA c, rovatnak n4hSny k&rddst
feitegyek*
UrainyI Ottd* 1062 Bp. r Aradi u. 68,

ft ATARi BOO XL tipusti gSpnak a g$pi
kddjahoz v&Iemify&n {fehetofeg magyar
rtyetv&) konyv kaphato-e. ha igen
mennyi&~rt fas hot) f

Nam kapbeio
Ha ttyen konyv nincsen* akkor arra ten-

nek ktvancsir hogy mityan utasJt£s$af
f&hat a gGpiktidot behfvni?
G6pi fcdd kesziteadhaz assembly vagy
monitor programok hasznal hatok
- marmint ha van ezek netkiil a szo-
kasos eljaras : a program 01 dec imaMs
szamokka alakitjuk as DATA so rokban
elhetyezzuk. Ezutdn agy FOR ciktussal
sorhan bsolvassuk as „ he-PO KE -Olju

h" J

egy szebad msmbrrateruLetre (pi. 1536-
1791 cfmek}.
2. A kovatkezo kerffas i°m az fenne, hogy
szintan ATARi BOO XL - hez magn&t fe-

het-a kapni ffta igen, hoi esmennyidrt?)
Nem tutfjuk,

J, A g&phez adott prospektusban
(ATARI BOO XL) otvastamr hogy Man
egy hp (Hi-RES Magazin) ATARt-tu-
tafdonosok szam&ra. K&rd&sem, hoi
tahet kapni?
Hcgyeshak>mtbl nyugaira.
tf. Vtiguf pedig otvastam egy Mikro Ma-
gazinban, hogy van agy ATARI Kfub.
Hoi tatafhatd ?

Minden h 6 nap a tad keddjtiri du. 5-7 ig.

m Bp. V,. Bathori u. 16. atatt rnukodik.

Azzaf a keressef fordulok oodkhoz, hogy
szeretn4k vasarofni Primo A $4-as tl-

pusti sz&mitog&pet. Lagyanak szivesak
mGgifftit hogy hot fehet baszarazni
mennyte~rt?
CsomAny Istv&n, 66 12 NagytSka, Kis-

tdka 76.

Tudoma&unk szerint a tavalyi kiaru&ftds

dta kereskedelroi forgalomban nines,

iegfeljebb hasznaTtat kap> ha arra a

ievtfJere olyan a Ivase tars jelentkezlk dn-
nel. aki pedig al szeretne adm, ds meg
tudnak egyeznL

Legjobb fudornasunk szerint ez irj£ig

semmi. Mem6riatarkapet Szabo Lajos
kedves olvasonk kuldott be, rnegtalalja
majd a lapunkban, A ROM hate k£szuJ.

& A joystick porton kareszt&f lahat~a
ftinycervzAf ittasztani a gdphez?
Nines klzArvm.
4. Varhat6-a a g&p vattat6ja, ha igen,
akkor mikor?
(gen, nehany h6nap mOiva.
5. Enterprise HCC szekcio atakut&sa
Y&rhato-e?
IMagy veloszlnGseg^et igen. Forduljon
a HCC he?.

A Kandon vagyok harmadikos MOszar-
automatika szakos hafigatti. A Sorveze-
fS-t sx/vesen ofvasom, a tap nam dedos,
Det
Orommet ofvastam a TVC OS konyv
megjefends4r6t. Nam ttrdtam mag vi-

szont. hogy kt ad/a kh 45 hoi arufjak.

mis:
Sfromfott a tSpegy$£g&m. nam vott
mBszaram a javitdshoz, baadtam a
Magyar utcai Fotoelektrontk szervire'ba.

J h6nap mt/ftan mar ei is ke'sziift 4s
csak 2t$0 Ft-ot ftzettem. Qtthon bete-
ne'zve a t&pegyse'gemba, meg&ttepftot-
tam, hogy (bocsj a sz&mfen fevo ttitefek

koz&tt van hamis is. K6rd£sem: fag-
kozeiabbJtov& vigyatn?
Mdg mas:
tVemrag a kezambe keriitt agy iras
TVC katatdgus. Ezan olyan programok is

szarapaftak (tisztass^gas &ron)* mafyak
nek mar megvoftak* de iatdroftam,
mart dados... Nam is gondoltamf hogy
azak &ru t&rgyat k4pazh&tik.

Sztifintern a TVC-hez kinait ffoppy sokat
ttrd* e~s draga. Sokan lehetiink, akik
vesebben latn&nk ofesdob ftoppyt GPIM

Fiita SAndor, Kiskunhafas, Haitai u. fft

Comment :

Lave I at iigy a>ezzuk, hogy hozzaszolds-
k£nt kell kezelntink, nemigen van mit
vdlas^ornt a k^rdegekre, Sajnoa, a azar-
vizben pontoaan ugyanoryan esatek
fordulhatnak elo (es ez on levels sze-
rtnt aid is forduInafc)j mint barmely
rntfs szolgiftat6n^1. Egy^bkam van szer-
vize az ECONORG-nak fs, a COO P

-

INFORM nak is, da hogy TVC-vel fog-
lalkoznak -c, nam tudjuk. Ami a konyvet
illett, e Novotrede jolenteti meg, allitd-

lag rcvidesen.

Tiszteli Olvasarnkl
A BIT-LET 1 9B&, februeri {29.) azamdban
megjelent Csendas 1stvan tollab6l es
^zamiiorjHpebol egy REM DE20 nevd
program- Akkor az egy sajnalatos f filra-

ert6s miatt hibas program I iat aval je-
Iant meg, melyat a szarzo gyorsan
korrlgalt, Mint ahogy az ilyan surg6a
javttasoknai naha atSfortiul, hai az sam
sikerult tokalatesze. Az6ta tdbb otva-
s6nktol kaptunk Tevelet kerue, hogy kd^
zoljunk vigre egy tbztaasagas hibatga-
zftast. A program azerzdjet meg keras-
tuk. e& - mintbogy lapunk igen szereny
terjedelmet inkabb uj anyagok kdzla-
s^re tertogatjuk - a kovelkazoben tud-
tunk magallapodni

;

Mindazon o1vas6knak. akik hiaba prd-
balkoztaka program fal^iasztes^veJ; egy
felbelyegzett valaszboritek es kezetta
alkuldesa utin ingyen efkuldi e prog-
ram - azdta lanyagaspn tovdbbfajfesz-
tett- hibatlanul mOkodo valtozatat.
Szerzdnk cirna t

Csandas tstvSa
1022 Bp., Herman Otto U + Z + T, ; 566 734.

Commodore VC-20 (bfivftfls) prograrnolcat cserfilsfc kazettSn, kulonos

tekintettel karateprogramokral V^laszokat a programok Irst6j5val k6rekl

Kovics Zsolt, 1 21 1 Bp.- Tlncsics Mih^ly u 63,

Alapg^pes ZX 81 *es programckat cse^\ e k,

ke^6 programot: ZX 1 K Chess.

Farkas SziS^rb. Marcalgergelyi, Kossuth u, 70.

valamint keresem a kovet-

Segltofig!
Levelez6partnereim ntvfit cfm^t programmal tartottam nyilvan. Az adat*

file t tartalnwti kazetta megs^rult, egyetlen cseretar&amnak sern tudom
a cfrnet. J6 ideig vSrtarn, hogy frjanak, de ssmmi. Van, akinek a kazettaja

meg mindig n^lam van. 6$ nem tudom visszakuldeni. Okat kernem, levefe-

met olvasva frjanak, mert en sajnos nem todok.

Dobrocsi 2so!t. 8000 Szdkesfeherv^r, Vargacsatomapart 6,

ijiMifiSTlCflNlPU »tU(itfl1ll? BITJtl ft

Enterprisa g&pem van, &zzet kapesotai-
ban tanna ntih&ny k4rd4sam r Rama'fam
tudnak sagftanii
Sty/ SSndor Gabon 2092 BudakaszL
Voros Hadserag utja SB.

A kazikonyv haffgat a sprite kazates
lehet6s£geirbit pedig az a f*szok&s"t

hogy a video chip tudjon sprite-okat
kazainit Ha tud* akkor hogyan fahatna
afdesattti 6kat?
Mi Jsmerunk nihany professziondlls
video IC-t, amrjlyak nem tudnak sprite*

ot kezelnl. Azt, hogy az Enterprise
tud-e. vagy sem, mi meg sajnos nam
tudjuk^ Talan az olvasotarsak)
2, Mityan magyar nyefvG szakirodafom
iaiant mag iddig a giphez? Hoi fahatna
ROM-tistat 4s mamdria tark£pel sze-
rezni ?



KOVdtKOZO BZflmilnK mi nd*n h*ten az Oi <*tijfl* t^mi^n Mhnlfca

E!n6z6st Mrilnk p£ly5z6inkt6l, az ATARI -NYERO 6rt6kel6se
a be&rkezett megolddsok nagy szama miaft m§g tart.
Ebben a szdmunkban nam ktizltink nrogoldest, mert a ren-
dezoprogram, a bflvos kocka 6s a Rotary feladatokra a be-
6rkoz6 mego Idelsok koziil szaretn£nk prog ramot kdzolni -
©zek kivalasztdsa 6s megjelen6sk6sz allapotra hozdsa m6g
folyamatban van.

CENTRUM

K«riufc kevagni ** a lerilrtt

ERPRISE
yero

ENTERPRISE
ny«ro

Til

Az elejen elfelejtettuk kdzolni, hogy ez a nyerfl-palyazat 4 forduJ6b6V
ill. Pafyazatunk egyik celja, hogy olvas6ink megismerjek az ENTER-
PRISE gepet, illetve annak BASlC-j6t. Ez6rt hatralevO ket feladatunk
ezzel kapcsolatos.
A strukturalt program ozas elsajatitasat szeretnank ezzel is, * maid
n6hany ENTER PRlSE-ra irott szGp program kozlGsGvel is segfteni.
EifizG (2.) fefadatunk bekuld4si hatarideje rn£g nam jart la. Aki m£g
nam frta mag a programot, probalja meg azt isaz ENTERPRISE nyefyen,
szGpen, strukturaltan magfrni I

A prograrnokat papiron k§rjy k, a kisebb - fcibogozhato, nam I6rtyegbe*
vagd- hibakat eln£zzuk, Aki eloszora lapunk 22-23. oltfalan I6v6 leFras-
b6l ismerkedik ©zzel a nyelwel az is nyugodtan irja mag §s kuldje
baa programokat- minden olyan hih&vaJ szemben elnteoek leszunk,
malyakat az ezen rovid lefras hianyoss£gai miatt kovetnek el - csak
a programok olvashatdsagara 6s IGnyegere vagyunk kFvancsiak,
Tovabbra is all, hogy aki ugy erzi, hogy nagyon j6 6a szep programot Frt

valamely feladatra, az kazettan (Jemezen) is bekiildheti - az eset leges
kozlest megkonnyitendtf. Azonban programlistat 4s loirs'st - magyara-
zatot - mindenkoppan kerunk I

3- FELADAT:
Egy ismert jat6k egy valtozatardl lesz ismdt sz6, a neve
KINCSKERESES
A jatMcmezfi {t6rkep) 16 *16 negyzetravan osztva. A jatek elejen a aza-
mft6g6p aldugja valsmefyik negyzetbe a kincset, a jat^kos celja azt
mind] hamarabbmegtafalni. A jStfikosegy lapdseabbdl all bogy „bele-
l£p'

r egy nogyzetbe, azaz a 256 nagyzat kozul kijelol egyet. Eire a sza-
mltdgep a kovetkazGkeppen valaszol:
• Ha a kincs abban a ndgyzetben van, ezt jelzi, a jatek veget er.

• Ha a kincs abban az oszlopban (sorban) felfeie, ill. lefale (balra, ill.

jobbra) van, akkor a vafasz ESZAK illetve DfiL (NYUGAT ill. KELET)*
• Ha a kincs a kijelolt mozfitfil pL balra 6s falfale van r akkor a gap vala-
szol hat esZAK-ot is as NYUGATOT is, aszarmt, hogy valasz utar* a la-
hetsagas rnezfiknekaszama, melyekbanazeddigi kerdes-vdlaszok a\ap~
jan mag tehet a kincs, minel nagyobb logyen. (Azaz minel kavasabbet
aeg ttsen),
A feEadat az v hogy az ENTERPRISE IS BASIC jAben frjunk szep,
strykturilt programot a Ktncskeres5 jatek r a, mely v^gigjatssza
a jatek o_t a ferhasznar6val (megjelenStes nam szuksagszarG, esetleg
egyszerQ karaktergrafikavar ^beepfthetS"), SzAmolj^ a lepessket, & a
veg6n att6l fuggfien, hogy hany Iepesb6l talaltuk meg a kincsat, tobb-
fdfekeppen {Eagalabb 4^-5 felekepp!) ertekeli telj^Sftmenyunk^t {azt
is fjgyalambe v6ve, hogy ha 1-2-3 lepesben talaltuk meg, az f6fag
a szarancsenken mOfott I)*

A program nam tartalmazhat GOTO, GOSUBf ON GOTO 6s ON
GOSUB utasftAsokatl
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